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Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos
toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de
beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie
er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en
ze zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet
samenwerken met de rebel die medeverantwoordelijk is
voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is meer
aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe
koninkrijk en de kans om niet alleen Mytica maar de hele
wereld te regeren, ligt nog altijd voor het grijpen. De
vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al
prinses worden, maar dan wel het type dat kan
zwaardvechten en prinsen redt van vuurspuwende draken en
duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een veiliger
beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol
op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het
pseudoniem Michelle Rowen schreef zij al enkele
paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in
Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het
vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de
Kroonprinses.
Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun
verschillende karakters en achtergrond trouwen twee
jonge mensen, maar na de verdwijning van hun oudste
dochter naar een sekte beginnen de problemen.
Berlijnse trilogie Philip Kerr 2013-01-16 Prachtige
gebonden jubileumeditie met stofomslag en leeslint
vanwege 75 jaar Boekerij ‘Een perfecte mix van fictie en
geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids De Berlijnse
trilogie omvat de eerste drie verhalen met Bernie
Gunther in de hoofdrol, een van de meest geroemde
fictieve privédetectives ter wereld: Een Berlijnse
kwestie, Het handwerk van de beul en Een Duits requiem.
Berlijn, jaren dertig. Voormalig politieagent Bernie
Gunther dacht dat hij alles wel had gezien. Totdat hij
als privédetective aan de slag gaat en elke nieuwe zaak
hem verder doet wegzinken in de grimmige excessen van de
nazi-subcultuur. Nu, na de oorlog, te midden van de
vervallen keizerlijke pracht en praal in Wenen, ontdekt
Bernie een nalatenschap die de oorlogsmisdaden doet
verbleken. In de pers ‘Kerrs fameuze mix van goed
gerechercheerde, gruwelijke realiteit en fictie werkt
uitstekend.’ Trouw ‘Een perfecte mix van fictie en
geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids ‘Kerrs stijl
is intelligent en literair. Zijn boeken behoren
simpelweg tot het beste wat het thrillergenre te bieden
heeft.’ NRC Handelsblad ‘Kerrs thrillers zijn moderne
klassiekers.’ Simon Sebag Montefiore ‘Kerr weet in zijn
boeken spanning, geschiedenis én humor te combineren tot
een bijzonder smakelijke mix.’ HHHHH Noordhollands
Dagblad
Metamorfosen Ovid 1979 Prozavertaling van de
oorspronkelijk in hexameters gedichte verzameling mythen
en sagen over gedaanteverwisselingen, van de Romeinse
dichter ( 43 voor Chr. tot 17 na Chr.).
Pnin Vladimir Nabokov 2011-12-15 Vladimir Nabokov
(1899-1977) stamt uit een Russicshe aristocratische
familie die, met achterlating van al haar bezittingen,
in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov in de

Vivat Oranje 1751
Lovers en players Jackie Collins 2013-02-19 Max Diamond
is een zakentycoon van formaat, Chris is een
vooraanstaande advocaat in de filmwereld en hun jongste
broer. Jett is het type bad boy die elke drug heeft
uitgeprobeerd maar die nu een succesvol fotomodel is. De
drie broers moeten eindelijk de confrontatie aangaan met
hun steenrijke tirannieke vader Red... Diahann, een
stijlvolle zwarte ex-zangeres werkt bij Red als
huishoudster, tot groot ongenoegen van haar 19-jarige
beeldschone dochter Liberty, die droomt van een eigen
carrière als zangeres. Maar terwijl Liberty haar dromen
najaagt, jaagt de machtige hiphop mogol Damon P. Donnell
op haar... Amy, een verleidelijk mooie jonge New Yorkse
erfgename, gaat trouwen met Max. Op haar vrij
gezellenfeest loopt ze Jett tegen het lijf. Zij kennen
elkaar niet maar vallen wel voor elkaar. Een wilde nacht
samen leidt dan ook tot grootscheepse complicaties...
Nationaal denken in Europa Joseph Theodoor Leerssen
1999-01-01 Bringing together sources from many countries
and many centuries, this study critically analyses the
growth of nationalism - from medieval ethnic prejudice
to the Romantic belief in a nation’s “soul”. The belief
and ideology of the nation’s cultural individuality
emerged from a Europe-wide exchange of ideas, often
articulated in literature and belles lettres. In the
last two centuries, these ideas have transformed the map
of Europe and the relations between people and
government. Tracing the modern European nation-state as
the outcome of a cultural self-invention, crossnationally and historically, Leerssen also provides a
new approach to Europe’s contemporary identity politics.
This study of nationalism offers a startling new
perspective on cultural and national identity. National
Thought in Europe is the revised English-language
edition of Nationaal denken in Europa. Een
cultuurhistorische schets (AUP, 1999). For more
information on the English and edited edition, see
National thought in Europe
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14
Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin
geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor
het vormen van fanclubjes, waarin de leden fans zijn van
elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet
meer los.
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25
Morgan Rhodes, De Rebellen van de Koning Auranos en
Limeros zijn veroverd, hun koningen verslagen, en het
volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe,
verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor
zijn nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd
van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van
zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol
duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van
rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning
zijn zoon én troonopvolger om op de bouw toe te zien.
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jaren dertig aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij
later uit naar Parijs. Het feit dat zijn vrouw Véra
joodse was speelde daarbij een belangrijke rol. Na het
bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag Nabokov in
dat zijn vrouw en hij ook in Frankrijk niet langer
veilig zouden zijn en vluchtte het gezin met een van de
laatste boten via de haven van Saint-Nazaire naar
Amerika. Het enorme succes van Lolita (1955) maakte hem
financieel onafhankelijk. In 1959 verhuisde hij naar
Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels
klassieke romans, waaronder Puin, De verdediging, Ada en
De gave. Behalve een van de grootste schrijvers van de
twintigste eeuw was hij een gerenommerd vlinderkenner.
In 2009 verscheen postuum zijn laatste roman, Het
origineel van Laura.
The Directory of Corporate and Foundation Givers, 1995
Katherine Jankowski 1995
Mona Lisa overdrive William Gibson 2014-04-01 Net als
zijn eerdere cyberpunkromans speelt William Gibsons
derde roman zich af in de verstedelijkte samenleving van
ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad,
geavanceerde computertechnologie en alles beheersende
multinationals de sfeer bepalen.Het onstuimige gedrag
van een jonge vrouw met een bedenkelijk verleden leidt
tot een onvermijdelijke en levensgevaarlijke
confrontatie met de internationaal aanbeden
netwerkgrootheid Angie Mitchell. Tegelijkertijd blijkt
dat een meesterbrein vanuit de matrix-ruimte, de
elektronische wereld van bestanden en programma’s, erop
zint Angie te kidnappen. De zaak wordt er niet
eenvoudiger op wanneer de onbetwiste alleenheersers van
de Japanse onderwereld ten tonele verschijnen en op
wereldniveau manipuleren om hun duistere plannen te
realiseren. Een intrigerende, bloedstollende en
supersnelle roman over een hightech samenleving, waar
het leven zich afspeelt op de meest linkse van de
tienbaans snelwegen.
De Origine Et Situ Germanorum Liber Cornelius Tacitus
Illusie Frank Peretti 2012-10-17 De illusionisten Dane
en Mandy Collins hebben dertig jaar lang met veel succes
shows opgevoerd. Vlak voor ze met pensioen willen gaan,
overlijdt Mandy. Terwijl Dane terugdenkt aan hoe Mandy
in 1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010
een jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend Dane
over deze vrouw die spectaculaire shows opvoert in een
lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar
uiterlijk: ze lijkt precies op het meisje dat hij
veertig jaar geleden ontmoette.
Nachtfilm Marisha Pessl 2013-08-17 De jonge, mooie
Ashley Cordova wordt op een koude oktoberavond dood
teruggevonden in een verlaten pakhuis in Manhattan. Het
lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar
onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer
aan de hand is. Hij volgt de familie Cordova al jaren,
en is geobsedeerd door Stanislas Cordova, beroemd film
noir-regisseur en de vader van Ashley. Cordova is al
jaren niet meer in het openbaar gesignaleerd en het
vermoeden is dat hij zich teruggetrokken heeft op z'n
landgoed The Peak. Vastbesloten het mysterie rondom
Ashley's dood te ontrafelen gaat McGrath op onderzoek
uit en delft hij dieper in de duistere wereld van
dochter en vader. Een speurtocht langs een inrichting,
duistere nachtclubs en onderwereldfiguren volgt, totdat
het lijkt alsof McGrath zich in een film van Cordova
zelf bevindt... en hij vraagt zich af: is hij het
volgende slachtoffer? Marisha Pessl is terug met deze
fantastische, hallucinerende en duizelingwekkende roman
over de dunne scheidslijn tussen feit en fictie.
Haynes Ford Crown Victoria 1988-94 Mark Ryan 1995
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het
universum Benjamin Alire Sáenz 2017 Aristoteles en Dante
zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar
verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze
bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze
zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
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Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010
Studieboek op hbo-niveau.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002 Nick
Simpel raakt ongewild betrokken bij een roofoverval. Om
te bewijzen dat hij onschuldig is, moet hij de echte
dader ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in de
gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
De laatste mijl David Baldacci 2016-05-10 Nadat hij de
afgelopen twintig jaar in de gevangenis heeft gezeten
voor de moord op zijn ouders, krijgt Melvin Mars
plotseling te horen dat hij vrijgelaten wordt. Volkomen
onverwacht heeft iemand een bekentenis afgelegd die hem
vrijpleit. Desondanks blijft het onduidelijk wie de
werkelijke moordenaar is, want wat als de afgelegde
bekentenis vals is? Is Melvin dan toch de eigenlijke
dader? Amos Decker begint net te wennen aan zijn nieuwe
baan bij de FBI wanneer hij leest over de zaak-Melvin
Mars. Hij raakt gefascineerd door de overeenkomsten die
er zijn met de moord op zijn eigen gezin en begint zijn
eigen onderzoek. Langzaam maar zeker komt hij dichter
bij de afschuwelijke waarheid...
In de schaduw van de zwijgende meerderheden Jean
Baudrillard 1986 Twee sociaalfilosofische
verhandelingen.
De kladbewaarders Dirk Van Hulle 2007 Studie over het
ontstaan van literaire teksten aan de hand van binnenen buitenlandse voorbeelden. Met cd-rom met de genese
van een tekst van Willem Elsschot.
Adam Bede George Eliot 1873
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is
onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van
deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels
zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij
tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de
mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten.
Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
Chilton's Component Locator Manual, 1982-1989 Chilton
Automotive Books 1990-02
De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en
dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze kwamen.
Dat is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet
uitgevonden, ze hebben hem alleen geperfectioneerd. Ze
hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons
vervolgens in het gezicht te wrijven, want zij wisten
dat dat de enige manier was om ons te vermorzelen. De
dood eindigt niet op een continent of in een oceaan,
niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een
woestijn. Hij eindigt waar hij begon, waar hij van meet
af aan was: op het slagveld van het laatste, nog
kloppende mensenhart. In het laatste deel van deze
epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt
bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey ons mee
langs triomf, verlies en onverminderde actie.
Een leger bij dageraad Rick Atkinson 2009
Pierre en Jean Guy de Maupassant 2013-07-31 Van de
Franse naturalisten Zola, Huysmans, Alexis Céard en
anderen blijkt Guy de Maupassant (1850-1893) door de
jaren heen de meest gelezen auteur te zijn: nog altijd
worden zijn honderden verhalen en novellen Yvette, Boule
de suif, Sur l'eau, Le Horla enz. in tal van landen
herdrukt, en met veel succes is een aantal ervan voor de
televisie bewerkt. Van zijn romans zijn er drie klassiek
geworden: Une Vie, Bel Ami en Pierre et Jean. Hoofdthema
van laatstgenoemde 'petit roman' is de jaloezie:
jaloezie heerst er tussen Pierre donker van uiterlijk,
gesloten van karakter en Jean Roland, die blond en
openhartig is. Pierre's naijver wordt vergroot wanneer
zijn jongere broer een aanzienlijk bedrag erft van een
oude huisvriend van de Rolands, en het groeiende
wantrouwen dreigt het huiselijke leven tot een hel te
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maken. Maupassants schildering van een provenciemilieuw
heeft een welhaast Balzaciaanse uitdrukkingskracht en
zijn analyse van de gecompliceerde, sceptische oudste
broer is zo indringend, dat Pierre en Jean behalve
zedenroman tevens een ouderwets-goede psychologische
roman is. In zijn voorwoord blijkt Maupassant zich
inderdaad te distanciëren van Zola en de naturalistische
programma's die het onderscheid tussen artistieke
werkelijkheid en dé werkelijkheid wilden opheffen' want:
'talent is een kwestie van originaliteit, dat wil zeggen
een speciale manier van denken, zien, begrijpen en
beoordelen.'
De schaduw van de muur Christa Laird 1990 Omdat hun
moeder te ziek is om voor hen te zorgen, wonen de
dertienjarige Misha en zijn twee zusjes tijdens de
Tweede Wereldoorlog in een weeshuis in het joodse getto
van Warschau. Misha voelt zich verantwoordelijk voor hen
en waagt keer op keer zijn leven om aan eten te komen.
Moordhuis David Ellis 2017-07-06 Een villa met zeezicht,
een privéstrand en een dodelijk geheim. Jenna Murphy is
sinds haar jeugd niet meer in haar geboortedorp geweest,
maar toch voelt ze zich er direct weer thuis. Na haar
mislukte carrière bij de politie in New York, hoopt ze
op een nieuw leven in het haar zo bekende en luxueuze
Hamptons. Maar als een Hollywoodmagnaat en zijn minnares
dood worden gevonden in een verlaten villa wordt Jenna
opnieuw bij een gruwelijk onderzoek betrokken. Ze
ontdekt dat het huis een duistere geschiedenis verbergt
en er worden meer lichamen ontdekt. Langzaam wordt Jenna
meegezogen in het geheim en ze zal haar leven moeten
riskeren om de waarheid te achterhalen - voordat het
moordhuis haar volgende slachtoffer eist.
Tijd van woede Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt soms
alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede.
Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel
van de bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die
irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor
een Brexit, voor presidentskandidaat Donald Trump, of
voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst en
woede vormen de drijfveer, destructiedrift en
negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze
maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het
mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op
een beknopte en briljante manier de geschiedenis van
woede als politieke drijfveer. Met verrassende
historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet
uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol
van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is
geen geruststellende gedachte en Tijd van woede is dan
ook een alarmerend boek: er zal een
mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid,
welvaart en stabiliteit te behouden.
Ecotopia Ernest Callenbach 1979
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De
zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie
voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in
de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na
het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet
langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe huisbediende
en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door
alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze
met de moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman
Anderson 1995
Dat hebben we gehad Robert Graves 2014-01-09 Dat hebben
we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de
literatuur over de Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert
Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan het
front, die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de
Franse en Vlaamse loopgraven. Behalve een verslag van
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het oneindig bloedvergieten, de wanhoop en de heuse
gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek een
weergaloos tijdsdocument van de jaren na de oorlog, van
1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug
toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op
talloze politieke en literaire figuren uit zijn
omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse
heroïek die de officiële oorlogspropaganda typeert, maar
ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat
hebben we gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de
loopgravenoorlog geeft, groeide uit tot een onomstreden
klassieker
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een
koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur
Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht
door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen
verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie
met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen
dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden.
Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze
vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn
tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op.
Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in
het land wordt. Voor Mertens vormen de verdwijningen een
onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong
meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat
het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor
of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina
ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende
serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
Vind haar Lisa Gardner 2017-05-18 Vijf jaar nadat Flora
Dane bevrijd is uit handen van de man die haar
maandenlang in een kist gevangen hield, wordt ze
beschuldigd van moord. D.D. Warren doet onderzoek naar
de zaak en komt erachter dat Flora al eerder wraak heeft
genomen op potentiële verkrachters en aanranders. Is ze
slachtoffer of dader, en hoe kan het dat ze zo goed op
de hoogte is van andere ontvoeringszaken en
overlevingstechnieken? Wanneer Flora plotseling zelf
verdwijnt, komt D.D. Warren op het spoor van een dader
die er alles aan zal doen om Flora deze keer niet te
laten ontsnappen.
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter,
vulgair, geestig, spitsvondig en ontroerend. Fraaie
jubileumeditie van het ultieme boek over de waanzin van
de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar
geleden, verscheen een recensie in de Herald Tribune
over `een woeste, ontroerende, schokkende, dolkomische,
razende, opbeurende, reuzenroetsjbaan van een boek. The
Times voorspelde even later dat mensen die het konden
verteren het niet licht zouden vergeten: `Een
verbluffende prestatie, die vrijwel evenveel lezers zal
schokken als verrukken. De rest is geschiedenis: Joseph
Heller (1923-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog
diende bij de Amerikaanse luchtmacht, schreef met
Catch-22 een van de belangrijkste en indrukwekkendste
oorlogsromans die uitgroeide tot een klassieker. De
zwarte humor, de absurde logica en onvergetelijke
personages als Yossarian, de bommenrichter die denkt dat
de vijand erop uit is hem te vermoorden, en de gewiekste
messofficier Milo Minderbinder, maken Catch-22 tot een
onvergetelijk boek.
Weg naar huis Yaa Gyasi 2017-01-20 Twee halfzussen,
Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het
achttiende-eeuwse Ghana. Effia wordt uitgehuwelijkt aan
een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi
wordt gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot
naar Amerika gezet. Weg naar huis vertelt over de levens
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de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht
achter de meest aangrijpende crises en oorlogen van de
afgelopen veertig jaar. Op deze manier laat zij zien dat
onze wereldmarkt wordt gedomineerd door een ideologie
waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden
ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.
Extreem luid & ongelooflijk dichtbij Jonathan Safran
Foer 2008 Wanneer een 9-jarige jongen in New York op
zoek gaat naar informatie over zijn vader, die bij de
aanslag op 11 september 2001 is omgekomen, vindt hij
iets anders dan hij verwachtte.

van de nakomelingen van Effia en Esi in de
daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi beweegt zich
vrijelijk door de geschiedenis en tussen twee
continenten - van de stammenstrijd en slavernij in Ghana
naar de Burgeroorlog in Amerika, en van de kolenmijnen
in het zuiden van de Verenigde Staten naar de
volksverhuizingen richting Manhattan in de twintigste
eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret
van volken in beroering.
De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de
huidige crisis blies Naomi Klein de mythe op dat de
‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt. Klein onthult
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